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Ποια είναι τα 
δημογραφικά δεδομενα?

Γήρανση του πληθυσμού
Λόγω επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Έκθεση της περί Δημογραφικής 
Γήρανσης 2015 προβλέπει ότι το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ 
(κατά την γέννηση) κατά το έτος 2060 

● για τους άρρενες θα αυξηθεί κατά 7.1 έτη και θα φτάσει 
στα 84.8 έτη ενώ 

● για τα θήλεα κατά 6.0 έτη και θα φτάσει στα 89.1 



Ποια είναι τα 
δημογραφικά δεδομενα?

Γήρανση του πληθυσμού
Λόγω της μείωσης των γεννήσεων

Ο συνολικός δείκτης γονιμότητας αναμένεται να αυξηθεί
από 1.59 το 2013 σε 1.76 έως το 2060 στο σύνολο της ΕΕ.

Εντούτοις τα ποσοστά αυτά είναι χαμηλότερα από το 2.1 
που είναι το ποσοστό φυσιολογικής αναπλήρωσης.



Το προφίλ της ΕΕ θα 
αλλάξει

Δηλαδή:
● ενώ το 2013 σε κάθε άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών αντιστοιχούσαν 4 άτομα 

ηλικίας 15 έως 64 ετών
● το 2060 θα αντιστοιχούν μόνο 2!



Ανάλογες είναι και οι προβλέψεις για την Ελλάδα

Οι Έλληνες γερνάνε αλλά δεν γεννάνε...



Η πρόβλεψη για το έτος 2050 
είναι ότι ο μισός πληθυσμός της 
ΕΕ θα είναι 50 ετών η 
μεγαλύτερος.

Αυτό σημαίνει ότι ένα όλο και 
μικρότερο ποσοστό ανθρώπων 
παραγωγικής ηλικίας θα πρέπει 
να συντηρεί όσους έχουν 
συνταξιοδοτηθεί. 



Επιπρόσθετα 
δεδομένα:

● Παράταση του ορίου συνταξιοδότησης στην ΕΕ τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες

Ενδεικτικά ο μέσος όρος της ηλικίας αποχώρησης από την αγορά εργασίας 
για την Ευρώπη των 28, ενώ το έτος 2001 ήταν τα 59,9 έτη, το έτος 2010 
αυξήθηκε στα 61,5 έτη

● Οι νέοι εισέρχονται αργότερα στην αγορά εργασίας λόγω ανεργίας



Γήρανση του πληθυσμού σημαίνει και 

Γήρανση του εργατικού δυναμικού

Το εργατικό δυναμικό της Ευρώπης γερνάει. Οι ηλικίες συνταξιοδότησης 
αυξάνουν και η διάρκεια του εργασιακού βίου παρατείνεται.



Προβλήματα που 
ανακύπτουν:

● Έλλειψη εργατικού δυναμικού
● Έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων
● Έλλειψη νέων εργαζομένων με προσόντα και δεξιότητες: 

Περισσότεροι εργαζόμενοι θα εγκαταλείπουν την απασχόληση από όσους εισέρχονται σε αυτή 
και οι χώρες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στην πρόσληψη εργαζομένων με προσόντα. 

● Μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων με προβλήματα υγείας και χρόνιες ασθένειες
● Αναρρωτικές άδειες - απουσιασμός
● Πιο μακροχρόνια έκθεση σε επαγγελματικούς κινδύνους
● Μεγαλύτερη ευαλωτότητα σε κάποιους παράγοντες κινδύνου

Προβληματισμός: Οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι μήπως δεν μπορούν να είναι 
παραγωγικοί;



Μπαίνει επιτακτικά η ανάγκη για 
Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας 
στην Εργασία υπό το πρίσμα του 
γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:

1. Για να διατηρηθεί ενεργό και παραγωγικό το εργατικό 
δυναμικό μεγαλύτερης ηλικίας (ΕΝΕΡΓΟΣ ΓΗΡΑΝΣΗ) και 
να αποφευχθεί η πρόωρη αποχώρηση τους από την αγορά 
εργασίας, ώστε να διατηρηθούν οι ικανότητες και η εμπειρία 
τους στην επιχείρηση

2. Για να αξιοποιηθούν οι γνώσεις και οι εμπειρίες των 
εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας



Για να  διατηρηθεί ενεργό και 
παραγωγικό το εργατικό δυναμικό: 

ενεργός γήρανση! 



1. Πρόληψη από την αρχή και καθόλη τη

διάρκεια  της επαγγελματικής ζωής 

Οι νεαροί εργαζόμενοι του σήμερα είναι οι μεγάλης 
ηλικίας εργαζόμενοι του αύριο.

Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας
υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:



Παράδειγμα:
πρόληψη της 
μυοσκελετικής 
καταπόνησης από 
την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων 
στους νέους 
εργαζόμενους

Παράδειγμα:
πρόληψη της 
μυοσκελετικής 
καταπόνησης από 
την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων 
στους νέους 
εργαζόμενους



Η καλλιέργεια υγιών εργασιακών πρακτικών
στους εργαζόμενους νέους και η εξασφάλιση 

καλών συνθηκών εργασίας καθ' όλη τη 
διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής 

προάγουν τη βιώσιμη εργασία και 
διασφαλίζουν την υγιή γήρανση. 



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας

2 Διαδικασία εκτίμησης κινδύνου που εστιάζει στις 

ατομικές ικανότητες και στην κατάσταση υγείας
του κάθε εργαζόμενου

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:

Παράδειγμα: πρέπει να εξετάζεται σχολαστικα για εργαζόμενους 
μεγαλύτερης ηλικίας, εάν είναι σε θέση να εκτελέσουν εργασία σε 
βάρδιες, εργασία με έντονη σωματική κόπωση, εργασία σε υψηλές ή 
χαμηλές θερμοκρασίες 



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας

3. Προσαρμογή του εργασιακού περιβάλλοντος 

στις ατομικές ικανότητες, δεξιότητες και στην 
κατασταση της υγείας

Παραδειγματα: 

● χρήση εξοπλισμού για τη μείωση της σωματικής καταπόνησης
● καλός εργονομικός σχεδιασμός εργαλείων, εξοπλισμού και 

επίπλων,
● περιορισμός της απασχόλησης σε εργασίες ανύψωσης βαρέων 

φορτίων και σε καθήκοντα έντονης σωματικής κόπωσης 

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:



Παραδειγματα: 

● κατάρτιση στις κατάλληλες τεχνικές ανύψωσης και 
μεταφοράς, 

● καλός σχεδιασμός του χώρου εργασίας για 
ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων πτώσης,

● βελτίωση του φωτισμού και έλεγχος του θορύβου
● δυνατότητα ξεκούρασης π.χ. μέσω συντομότερων και 

συχνότερων διαλειμμάτων, 
● επανασχεδιασμός θέσεων εργασίας, 
● εναλλαγή εργασιών, 
● βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας σε βάρδιες, π.χ. 

με την εφαρμογή «συστήματος ταχείας εναλλαγής 
βαρδιών».



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας

4. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού 

Παραδειγματα: 

● βελτιώσεις όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής

● ευέλικτος χρόνος εργασίας, ευέλικτα ωράρια
● αυξήσεις στην εσωτερική κινητικότητα, δηλαδή αλλαγές σε 

καθήκοντα και σε θέσεις εργασίας
● επαγγελματική εξέλιξη

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας

5. Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας 

για τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των 
ατόμων στο εργασιακό τους περιβάλλον

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:

Παραδείγματα:

Προγράμματα  υγιούς 
ατομικού τρόπου ζωής που 
περιλαμβάνουν θέματα 
όπως: 

● δίαιτα
● διατροφή
● κατανάλωση αλκοόλ, 
● διακοπή του 

καπνίσματος, 
● άσκηση,
● ύπνο



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας

5. Προαγωγή της υγείας στους χώρους εργασίας για 
τη βελτίωση της υγείας και της ευεξίας των ατόμων 
στο εργασιακό τους περιβάλλον

Παραδείγματα:

● μαθήματα πρόληψης που επικεντρώνονται τόσο 
στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία.

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας

6. Διά βίου μάθηση, κατάρτιση

Παραδείγματα: Να παρέχεται εκπαίδευση και 
εξατομικευμένη κατάρτιση για την προσαρμογή στις 
νέες τεχνολογίες, γνώση που είναι άγνωστη 
ενδεχομένως σε εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, 
βασισμένη στην αξιολόγηση ικανοτήτων και στον 
προσδιορισμό των κενών, όσον αφορά τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες τους.

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας
υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:

Αποτελέσματα:

● χαμηλότερα επίπεδα αδειών ασθένειας και 
απουσιών από την εργασία,

● χαμηλότερα επίπεδα εναλλαγής προσωπικού
● οι εργαζόμενοι αναπτύσσουν τις δυνατότητές 

τους
● μεγαλύτερη ικανοποίηση - μεγαλύτερη ευεξία 

στην εργασία 



Διαχείριση της Υγείας & 
Ασφάλειας
υπό το πρίσμα του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού:

Οφέλη:

● Βελτίωση της υγείας και της καθημερινότητας 
του κάθε εργαζόμενου

● Βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
οικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης 
ή του οργανισμού



Σκοτώνουν τα 
άλογα όταν 
γεράσουν;



Μπορούν να είναι αποδοτικοι 
και παραγωγικοί οι 

εργαζόμενοι μεγαλύτερης 
ηλικίας

Είναι χρήσιμοι, είναι 
απαραίτητοι;



Με το πέρασμα του χρόνου εμφανίζεται μείωση των λειτουργικών ικανοτήτων 
του ανθρώπου όπως μείωση της οπτικής, της ακουστικής, της μυοσκελετικής 
και κινητικής, της αναπνευστικής, της δερματικής, της μεταβολικής και της 
ανοσοποιητικής λειτουργίας. 

Μερικές μελέτες αναφέρουν μια μείωση περίπου κατά 1-2% ετησίως της μυϊκής 
δύναμης μετά από τα 30 έτη ή  γενικά στα 60 έτη σε έναν εργαζόμενο η 
ικανότητά του προς εργασία αποτελεί το 80% σε σύγκριση με εκείνη που είχε 
στα 20 έτη 



Όμως υπάρχουν θετικές 
παράμετροι των πιο 
μεγάλων ηλικιακά 
εργαζομένων: 

● διορατικότητα, 
● στρατηγική σκέψη, 
● σοφία, 
● ικανότητα λήψης 

αποφάσεων, 
● ορθολογισμός
● ικανότητα διαβούλευσης



Όμως υπάρχουν θετικές 
παράμετροι των πιο 
μεγάλων ηλικιακά 
εργαζομένων: 

● γλωσσικές δεξιότητες, 
● αξιοπιστία, 
● σταθερότητα, 
● ρεαλισμός, 
● ηθική της εργασίας, 
● υπευθυνότητα, 
● βοηθούν ανθρώπους να παίρνουν πρωτοβουλίες, 
● πειθαρχία, 
● ποιότητα στην εργασία...   



Η σύγχρονη ματιά στην παραγωγικότητα των 
επιχειρήσεων του 21ου αιώνα δείχνει ότι:

Οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι έχουν 
τουλάχιστον τους ίδιους δείκτες 

παραγωγικότητας για εργασίες που 
απαιτούν ειδικές γνώσεις και εμπειρία …



Οι μεγαλύτεροι λοιπόν σε ηλικία εργαζόμενοι, εκτός 
από πρόβλημα, που μπορεί για κάποιους να 

φαίνεται ότι είναι, αποτελούν και μια σημαντική 
ευκαιρία για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, 

ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, 
αξιοποιώντας  την εμπειρία που αποκτήθηκε από 

αυτούς.



Για να αξιοποιηθούν οι 
θετικές παράμετροι αλλά 

και οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες των εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας

1. Υιοθέτηση προγραμμάτων 

μεταβίβασης γνώσεων και 
εμπειρίας από εργαζόμενους 
μεγαλύτερης ηλικίας (σύμβουλοι 
γενιάς) σε νεότερους εργαζόμενους.Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας 

υπό το πρίσμα του γηράσκοντος 
εργατικού δυναμικού



Για να αξιοποιηθούν οι 
θετικές παράμετροι αλλά 

και οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες των εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας

2. Εργαλεία μεταβίβασης 

γνώσεων, όπως ομάδες 
εργαζομένων μικτών ηλικιών ή 
προγράμματα παροχής συμβουλών 
και καθοδήγησης. 

Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας 
υπό το πρίσμα του γηράσκοντος 

εργατικού δυναμικού



Για να αξιοποιηθούν οι 
θετικές παράμετροι αλλά 

και οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες των εργαζομένων 

μεγαλύτερης ηλικίας

3. Η κατάρτιση και η εκπαίδευση 

που παρέχουν οι πιο έμπειροι 
μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι 
αποτελεί σημαντικό κίνητρο για το 
εργατικό δυναμικό και βελτιώνει το 
επίπεδο παραμονής των 
εργαζομένων στην εταιρεία.

Διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας 
υπό το πρίσμα του γηράσκοντος 

εργατικού δυναμικού



Επομένως η βιώσιμη επαγγελματική 
ζωή, με κατάλληλη και επίκαιρη 
διαχείριση της Υγείας και της 
Ασφάλειας στην Εργασία, είναι ένα 
στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί 
προς όφελος των ανθρώπων, των 
επιχειρήσεων και των κρατών. 



Ευχαριστώ για την 
προσοχή σας

Βιβλιογραφία:

● Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, Ευρωπαϊκή 
εκστρατεία: Ασφαλείς και Υγιείς χώροι εργασίας για όλες τις ηλικίες

● Eurofound, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions  

● Η ιατρική της εργασίας στην πράξη, Αξιολόγηση και καταλληλότητα για εργασία. 
Δρακόπουλος Βασίλης  


